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Từ ngày 5 đến ngày 7/3/2020, triển lãm Automechanika Tp. Hồ Chí 

Minh sẽ mang đến nhiều cơ hội mang tính trải nghiệm, tập trung 

nhiều hơn vào kinh doanh và hội thảo tại thị trường ô tô Việt Nam. 

Các doanh nghiệp và tín đồ xe hơi có thể khám phá nhiều sản 

phẩm và dịch vụ hàng đầu trên tổng diện tích 10.200 mét vuông. 

Khi tham gia vào chuỗi sự kiện diễn ra tại triển lãm, các bên tham 

gia sẽ có cơ hội cập nhật kiến thức, công nghệ và văn hoá ô tô tại 

Việt Nam. 

 

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang dần chuyển sang thành trung 

tâm sản xuất, cơ hội đang chờ ở phía trước khi các nguồn lực và công 

nghệ như lao động có kỹ năng, thiết bị, IoT sẽ đóng vai trò quan trọng 

trong sự chuyển đổi này. Với mục tiêu nêu cao tầm quan trọng của các 

nguồn lực và công nghệ này cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường, 

hàng loạt sự kiện được thiết kế tại Automechanika 2020 bao gồm: sản 

xuất ô tô và tự động hoá, lể hội chẩn đoán và bảo dưỡng ô tô bằng quy 

trình chuẩn của hãng. Cùng với loạt sản phẩm về  linh kiện và tuỳ chỉnh, 

phụ tùng…trong phân khúc ô tô khách, ô tô thương mại và xe gắn máy. 

 

02 sự kiện mới nhất bắt kịp xu hướng của thị trường ô tô Việt Nam:   

Kỹ thuật sản xuất ô tô tiên tiến và lao động kỹ thuật tay nghề cao là một 

trong những điều kiện tiên quyết cho sự chuyển đổi công nghiệp tại Việt 

Nam, phản ánh các đòi hỏi trong giai đoạn CMCN 4.0 và Nhà máy thông 

minh. Các đại diện từ nhiều thương hiệu hàng đầu sẽ tham gia hội thảo 

Nhà máy thông minh và CMCN 4.0, thảo luận các chủ đề liên quan đến 

sự phát triển ngành ô tô trong ngày đầu tiên của triển lãm. 

 

Chẳng hạn, liên quan đến kỹ thuật ô tô dành cho lắp ráp và sản xuất, 

công ty Nikon (Singapore) – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này – 

sẽ thử nghiệm công nghệ quét laser 3D, trình bày cách thức mà công 

nghệ kỹ thuật cao có thể giúp các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và 

các chủ nhà máy nâng cao chất lượng sản phẩm và sự tin cậy. Các 

chương trình thảo luận xuyên suốt trong hội thảo sẽ mang đến các cách 

thức hiệu quả trong sản xuất ô tô quy mô lớn, sử dụng công cụ, máy 

móc và công nghệ mới nhất, tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, TUV 

Rheinland, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá và 

cấp chứng nhận, sẽ thảo luận các chủ đề liên quan đến sản xuất và nhu 

cầu. 
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Quan trọng hơn hết là các mô hình kinh doanh và công nghệ mới nhất 

liên quan đến sự chính xác, đúc khuôn và hàn.. sẽ được thảo luận tại 

hội thảo. Khách tham quan có cơ hội chứng kiến nhiều giải pháp tại triển 

lãm. 

 

Ngày hội dịch vụ và bảo dưỡng ô  tô lần đầu tiên tại triển lãm sẽ làm 

nổi bật tầm quan trọng của việc sửa chữa và bảo dưỡng ô tô. Ngày hội 

được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu về thiết bị chẩn đoán và bảo 

dưỡng, sản phẩm, dịch vụ cũng như kiến thức ô tô…trong bối cảnh số 

lượng người sở hữu ô tô tại Việt Nam đang ngày một gia tăng và các 

garage ngày càng mở rộng. 

 

Tham gia ngày hội này, Công ty CP công nghệ thiết bị Tân Phát sẽ tài 

trợ thiết bị bảo dưỡng cho sự kiện này, các thiết bị cũng được trưng bày 

tại triển lãm. Tân Phát là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh 

vực sản phẩm chất lượng cao và các giải pháp cho hãng xe như toyota 

và honda.... Thông qua triển lãm lần này, công ty mong muốn thu hút 

được sự quan tâm của các doanh nghiệp trong và nước ngoài trong 

ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, cũng như các trạm dịch vụ bảo 

dưỡng và sửa chữa. 

 

Trong suốt 03 ngày diễn ra triển lãm, các khách tham quan có thể đăng 

ký trước trên trang web để nhận được dịch vụ chẩn đoán và bảo dưỡng 

ô tô (ai đến trước được phục vụ trước) hoàn toàn miễn. Và sẽ được 

thực hiện bởi các nhà tài trợ uy tín đã được ban tổ chức tuyển chọn. 

 

Ngày hội không chỉ hướng đến nhà sản xuất, kỹ thuật viên, thợ máy, chủ 

garage, nhà xe mà còn tập trung vào các chủ sở hữu ô tô. Ngày hội sẽ 

thúc đẩy sự tương tác trực tiếp với các doanh nghiệp hàng đầu trong 

toàn bộ chuỗi cung ứng. Hơn nữa, các chủ sở hữu ô tô sẽ gia tăng kiến 

thức và sự hiểu biết về các sản phẩm chẩn đoán và dịch vụ bảo dưỡng. 

 

Nhiều sự kiện quan trọng khác đã trở lại làm tăng thêm sự thu hút  

thị trường ô tô đang phát triển tại Việt Nam. 

Học viện Automechanika sẽ mang đến một cái nhìn toàn diện về thị 

trường ô tô hiện tại của Việt Nam. Các chuyên gia, cơ quan chính phủ 

cùng các hiệp hiệp thương mại sẽ chia sẻ quan điểm liên quan đến 

chính sách, sự tiến triển, cơ hội và giải pháp trong tiến trình Việt Nam 

chuyển đổi sang thành trung tâm sản xuất tại châu Á , giúp hoạch định 

các chiến lược phát triển phù hợp với sự chuyển đổi công nghiệp đang 

diễn ra tại Việt Nam. 

 

Hội thảo giải pháp cho ngành vận tải Việt Nam, được thiết kế đặc biệt 

cho các nhà quản lý và chủ sở hữu đội xe trong lĩnh vực logistics, sẽ 

được tổ chức cùng chương trình Học viện Automechanika. Các doanh 

nghiệp hàng đầu trong ngành sẽ thảo luận các giải pháp mới nhất giúp 

nâng cao sự an toàn, giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh vận tải. 

 

Ngoài ra, Hội thảo huấn luyện sửa xe khi va chạm và bảo trì sẽ được 

tổ chức tập trung vào các kỹ sư kỹ thuật, thợ máy, chủ xưởng, chủ nhà 

xe nhằm nâng cao kiến thức kỹ thuật và kỹ năng trong thị trường sửa xe 

khi va chạm.  Cùng với các chương trình thảo luận lý về hàng loạt các 

công cụ và kỹ thuật chẩn đoán như đo lường, căn chỉnh…sẽ được thảo 
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luận cùng với các hoạt động trình diễn trực tiếp tại hội trường hội thảo, 

tạo nên buổi hội thảo sinh động.. Các bên tham gia còn nhận được 

chứng nhận tham dự khi tham gia hội thảo này. 

 

Xuyên suốt 02 ngày đầu tiên cuả triển lãm, Chương trình kế nối kinh 

doanh trực tiếp sẽ tiếp tục phục vụ các đơn vị triển lãm và khách mua 

chuyên nghiệp. Dựa vào các yêu cầu cụ thể, chương trình sẽ hỗ trợ các 

bên tham gia đạt kết quả kết nối tốt nhất. Để tham gia chương trình, vui 

lòng đăng ký trước qua trang web chính thức của triển lãm (official 

website) 

 

Khám phá phong cách ô tô sôi động 

Phiên bản 2020 tiếp tục nâng cao chương trình biểu diễn xe cùng tiệc 

chiêu đãi Auto NITZ. Chương trình sẽ giúp các bên tham gia cùng các 

tín đồ xe hơi hoà mình vào phong cách ô tô. Cả hai sự kiện sẽ giúp nâng 

tầm triển lãm, đưa triển lãm không chỉ trở thành nền tảng kết nối kinh 

doanh mà còn là ngày hội ô tô hàng năm. 

 

Với các khung thời gian được sắp xếp trong suốt 3 ngày triển lãm, các 

bên tham gia có thể tận mắt chứng kiến các màn biểu diễn xe sống động 

nhất được Taiwan Excellence tài trợ. Ngoài ra, các bên tham gia sẽ có 

cơ hội tiếp cận các sản phẩm, linh kiện ô tô và xe gắn máy tại chương 

trình này. 

 

Taiwan Excellence là một giải thưởng chính thức vinh danh sự phát 

triển, thiết kế, chất lượng, tiếp thị dành cho các sản phẩm của Đài Loan. 

Là đơn vị tài trợ kim cương cho chương trình biểu diễn xe, Taiwan 

Excellence hiện được công nhận tại trên 100 quốc gia và khu vực. 

Taiwan Excellence cũng ủng hộ mạnh mẽ ngành công nghiệp ô tô. Bên 

cạnh đó, triển lãm cũng dành một khu vực riêng giứi thiệu các sản phẩm 

aftermarket chất lượng cao trong phân phúc ô tô khách và xe gắn máy. 

Vào ngày 6/3, Taiwan Auto Products Launch dự kiến sẽ giới thiệu sản 

phẩm mới nhất từ các thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan như ASUKA, 

SYM và VACRON. 

 

Vào đêm thứ 2 của triển lãm, tiệc chiêu đãi Auto NITZ hứa hẹn mang 

đến trải nghiệm kết nối thú vị cho các bên tham gia. Với sự tham gia của 

DJ nóng bỏng cùng các nhóm múa danh tiếng, các bên tham gia sẽ có 

những trải nghiệm tuyệt vời và có cơ hội gia tăng sự hiểu biết về văn 

hoá ô tô tại Việt Nam 

 

Automechanika Tp. HCM do công ty Messe Messe Frankfurt New Era 

Business Media, công ty quốc tế Chan Chao phối hợp cùng công ty dịch 

vụ triển lãm Yorkers Việt Nam. Để biết them chi tiết về triển lãm hoặc tải 

tài liệu về triển lãm, vui lòng truy cập trang web www.automechanika-

hcmc.com hay liên hệ công ty TNHH Messe Frankfurt New Era Business 

Media, +852 2802 7728 / autoasia@hongkong.messefrankfurt.com.  

 

– Hết– 

  
Về  Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt nhà tổ chức sự kiện, hội thảo và triển lãm thương mại lớn nhất thế giới, công 

ty sở hữu không gian triển lãm riêng. Với hơn 2.600 nhân viên tại 30 địa điểm trên thế giới, 

Messe Frankfurt có doanh thu hàng năm lên đến 733 triệu Euro. Chúng tôi đã thiết lập quan 

https://automechanika-hcmc.hk.messefrankfurt.com/hochiminhcity/en.html
https://automechanika-hcmc.hk.messefrankfurt.com/hochiminhcity/en.html
mailto:autoasia@hongkong.messefrankfurt.com
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hệ thân thiết với các ngành công nghiệp và phục vụ kết nối kinh doanh hiệu quả cho khách 

hàng trong khuôn khổ triển lãm, sự kiện, và các hoạt động liên quan đến kinh doanh.  Một 

trong những thế mạnh chính của chúng tôi là mạng lưới kinh doanh khép kín toàn cầu. Chúng 

tôi cung cấp các dịch vụ tại chỗ và trực tuyến, đảm bảo chất lượng cao nhất và sự linh hoạt 

cho khách hàng trong việc hoạch định, tổ chức và điều hành các sự kiện. Các dịch vụ của 

chúng tôi bao gồm: cho thuê mặt bằng triển lãm, tiếp thị và xây dựng triển lãm thương mại, 

nhân lực và dịch vụ ăn uống. Trụ sở của chúng tôi đặt tại Frankfurt am Main, Messe Frankfurt 

là đồng sở hữu của Tp. Frankfurt (60%) và Bang Hesse (40%). Để biết thêm thông tin, vui 

lòng truy cập trang web www.messefrankfurt.com  

* Con số sơ bộ năm 2019 

 

Về Chan Chao và Công ty Dịch vụ triển lãm Yorkers Việt Nam 

Chan Chao là nhà tổ chức triển lãm quốc tế có trụ sở tại Đài Loan. Chúng tôi đã đạt được 

nhiều thành tích trong việc tổ chức các triển lãm trong lĩnh vực máy móc và công nghệ cao 

cũng như các mặt hàng tiêu dùng. Hơn 30 năm qua, Chan Chao đã mở rộng tên tuổi của 

mình sang các nước như Bangladesh, Cambodia, Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam. 

Yorkers là văn phòng chi nhánh của Chan Chao tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin vui lòng 

truy cập trang web: www.chanchao.com.tw/en  

http://www.messefrankfurt.com/
http://www.chanchao.com.tw/en

